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preferência pelo estilo de programação  

 
 

Aluno Excertos Preferência 

Frus Planear primeiro ou experimentar? 
Gosto mais de planear primeiro. Eu já não uso diário de campo, portanto faço no 
blogue... antes de fazer no blogue, faço numa folha. 
E o que pões nessa folha? 
Desenho como se fosse o écranzinho do Scratch... depois... às vezes quando 
estamos em Estudo Acompanhado também desenho... depois... faço o écran... 
depois no caracol fiz... fazia aqui um risquinho a dizer os dias... costumava fazer 
os desenhos... o fundo que eu queria... depois fazia, por exemplo aqui... usava, 
fazia assim (foi demonstrando no PC)... para o do caracol fazia uma coisa assim e 
assim (foi desenhando no écran). 

Mas desenhavas isso no teu diário de campo? 
No diário de campo não, numa folha mesmo, branca. Depois... (continuou a 
exemplificar) fazia assim.. 

Alguma vez programaste... ir para o computador e depois vais fazendo, ou 
gostas sempre primeiro de planear... ou misturar... 
Sim... mas já fiz também... 
Como? 
Começo por fazer várias coisas e depois, se não gosto, tento fazer outra coisa, vou 
fazendo até gostar do que estou a fazer do projecto. 
O das pizzas, como estás  a fazê-lo? 
Estou a fazê-lo mesmo directo. 

 
Planear 

Dama Planear ou experimentar... 
Ir para o computador e seja lá o que vier é bom! 
Alguma vez fizeste um projecto completamente planeado antes? O que 
acontece normalmente? Fazes projectos como? 
Eu... bem... chego ao computador primeiro... a professora como deu ideias chego 
ao computador tiro uma ideia daqui, outra dali, outra de acolá, vou juntando tudo e 
depois vejo o que é que dá e depois se tiver algum erro ou alguma coisa que não 
está bem eu corrijo... 
Tudo feito ali directo... tomas alguma nota? Algum apontamento? 
Nem por isso.  

 
Experimentar 
sem plano 

Nalim No Scratch é melhor planear primeiro... 
Conforme. Se for os TPCs, eu ponho o papel e vejo o que é que tenho de fazer, 
mas em projectos ponho-me logo a fazer. 
Projectos mais pessoais... 
Pois. Vou começando a fazer um desenho, uma pintura e depois vejo o que é que 
aquilo dá. Faço bolas, triângulos, essas coisas, depois vejo o que é que isso dá e 
vou pensando o que é que tem, o que é que eu posso fazer a partir daquilo. Às 
vezes até apago o desenho que fiz e vou buscar aos bonecos do Scratch e vou 
fazendo assim. 
Os que planeias são mais os TPCs... e aqueles que nós fazemos nas aulas: 
sugestões como a das pizzas, a do caracol, foram feitos com plano ou foram 
feitos directo? 
Eu estou a fazer com a Catarina, nós falamos entre as duas, falamos o que é que 
vamos fazer. 
Mas não apontam, vão fazendo? 
Não, vamos fazendo. 

 
Ambos 
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